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Módosítás 23
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az európai adatvédelmi biztos 
véleményére1, 
1 HL C 229., 2009.9.23., 19. o.

Or. en

Módosítás 24
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. A betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy 
az ilyen gyógyszerek valamennyi 
feltételezett mellékhatását jelentsék be, 
továbbá az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. A betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy 
az alkalmazási előírásban, valamint a 
betegtájékoztatón szereplő erre vonatkozó 
magyarázó mondattal jelzett ilyen 
gyógyszerek valamennyi feltételezett 
mellékhatását jelentsék be, továbbá az 
emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
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Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

Or. en

Indokolás

Az engedélyezés utáni vizsgálat alatt álló gyógyszerekre vonatkozó külön jelzés segíti az 
egészségügyi szakembereket és a betegeket a részletes megfigyelés alatt álló új gyógyszerek 
azonosításában, és tudatosítaná bennük, hogy minden esetlegesen előforduló mellékhatást 
bejelentsenek.

Módosítás 25
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert gondosan figyelemmel kell 
kísérni. A betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy 
az ilyen gyógyszerek valamennyi 
feltételezett mellékhatását jelentsék be, 
továbbá az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott Európai 

(9) Amennyiben egy gyógyszert azzal a 
feltétellel engedélyeznek, hogy 
engedélyezés után gyógyszerbiztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni, vagy 
amennyiben a gyógyszer csak bizonyos 
feltételekkel vagy korlátozásokkal 
alkalmazható biztonságosan és hatásosan, 
forgalomba hozatalát követően a 
gyógyszert folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni. Mint minden gyógyszer esetében,
a betegeket és az egészségügyi 
szakembereket arra kell ösztönözni, hogy 
az ilyen gyógyszerek valamennyi 
feltételezett mellékhatását jelentsék be, 
továbbá az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
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Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
Ügynökség) nyilvános jegyzéket kell 
naprakészen tartania az ilyen 
gyógyszerekről.

Or. en

Indokolás

Súlyos problémát jelent az előírások be nem tartása, ami komoly következményekkel jár a 
betegek egészségére nézve, és terhet jelent a nemzeti egészségügyi rendszerek számára. Az 
erőteljes megfogalmazás elriaszthatja a betegeket attól, hogy betartsák a kezelés előírásait, és 
közvetve hatással lehet a lehetséges mellékhatások bejelentésére a nem ebbe a 
termékkategóriába tartozó termékek esetében. A betegeket és az egészségügyi szakembereket 
arra kell ösztönözni, hogy minden lehetséges mellékhatást jelentsenek be.

Módosítás 26
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
könnyedén meg tudják határozni az 
általuk alkalmazott gyógyszerekre 
vonatkozó legrelevánsabb információkat, 
az alkalmazási előírásnak és a 
betegtájékoztatónak tömören tartalmaznia 
kell a gyógyszerre vonatkozó legfontosabb 
információkat, valamint az arról szóló 
felvilágosítást, hogy miként lehet 
minimalizálni a kockázatokat és 
maximalizálni az előnyöket.

törölve

Or. fr

Indokolás

A lényeges információk összefoglalásának beillesztése felesleges (hiszen az alkalmazási 
előírás már eleve a fontos információkat összegzi), zavart kelthet a betegek körében 
(figyelmen kívül hagyhatnak fontos információkat, amelyek az alkalmazási előírásban 
szerepelnek, az alapvető információk összefoglalásában azonban nem), valamint 
olvashatósági problémákat vethet fel (például a több nyelven közölt információk esetében). 
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Módosítás 27
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok farmakovigilancia 
területén történő szoros 
együttműködésének biztosítása érdekében 
a 2001/83/EK irányelv 27. cikke által 
létrehozott koordinációs csoport 
megbízatását ki kell bővíteni a tagállamok 
által engedélyezett összes gyógyszerre 
vonatkozó farmakovigilanciával 
kapcsolatos kérdések vizsgálatával. Az új
feladatok elvégzése érdekében a szükséges 
szakértelemre, a vélemények elfogadására, 
a tagok átlátható és független működésére 
és szakmai titoktartására, valamint a 
Közösség és a nemzeti hatóságok közötti 
együttműködés szükségességére vonatkozó 
egyértelmű szabályok elfogadásával tovább
kell erősíteni a koordináció csoportot.

(12) A tagállamok farmakovigilancia 
területén történő, a tagállamok 
farmakovigilanciai rendszerei által kínált 
szakértelmen alapuló szoros 
együttműködésének biztosítása érdekében
létre kell hozni egy új koordinációs 
csoportot, amely kifejezetten ezekkel a
farmakovigilanciai kérdésekkel 
foglalkozik, és meg kell bízni a tagállamok 
által engedélyezett összes gyógyszerre 
vonatkozó farmakovigilanciával 
kapcsolatos kérdések vizsgálatával. E
feladatok elvégzése érdekében a szükséges 
szakértelemre, a vélemények elfogadására, 
a tagok átlátható és független működésére 
és szakmai titoktartására, valamint a 
Közösség és a nemzeti hatóságok közötti 
együttműködés szükségességére vonatkozó 
egyértelmű szabályok elfogadásával meg
kell erősíteni az új koordinációs csoportot.

Or. fr

Indokolás

Az Ügynökség új felépítésével való összhangba hozatal, amely szigorúan elválasztja 
egymástól a farmakovigilanciát és a forgalombahozatali engedélyek kiadását. 

Módosítás 28
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy mind (13) Annak érdekében, hogy mind 
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közösségi, mind nemzeti szinten azonos 
fokú tudományos szakértelem 
igénybevételével lehessen döntést hozni a 
farmakovigilancia területén, a koordinációs 
csoport a farmakovigilanciai feladatok 
végrehajtása során az Ügynökség 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési
tanácsadó bizottságának szaktanácsára 
támaszkodhat.

közösségi, mind nemzeti szinten azonos 
fokú tudományos szakértelem 
igénybevételével lehessen döntést hozni a 
farmakovigilancia területén, a koordinációs 
csoport a farmakovigilanciai feladatok 
végrehajtása során az Ügynökség 
farmakovigilanciai előny/kockázat viszonyt 
elemző tanácsadó bizottságának 
szaktanácsára támaszkodhat.

Or. fr

Indokolás

A „farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság” elnevezés túlságosan 
korlátozó, és nincs tekintettel arra, hogy a gyógyszerekkel kapcsolatban elemezni kell az 
előny/kockázat viszonyt, hangsúlyozva a külön kockázatfelmérést. A bizottság feladatkörébe 
valamennyi farmakovigilanciával kapcsolatos kérdés beletartozik (a rendeletre irányuló 
javaslat 1. cikkének 14. pontja).

Módosítás 29
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az erőforrások tagállamok által 
történő koordinációjának fokozása
érdekében a tagállamokat fel kell
jogosítani arra, hogy egyes 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
feladatokat más tagállamnak adjanak át.

(17) A farmakovigilanciával kapcsolatos 
szakértelem közösségi szintű javítása
érdekében a tagállamok számára lehetővé
kell tenni, hogy szakmai egységeiket más 
tagállamok speciális csoportjainál 
képezzék ki.

Or. fr

Indokolás

A tagállamok nem háríthatják másra farmakovigilanciával kapcsolatos felelősségüket.
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Módosítás 30
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentésekre vonatkozó követelményeknek 
arányban kell állniuk a gyógyszerek 
jelentette kockázatokkal. Ezért az 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentéseket 
az újonnan engedélyezett gyógyszerek 
kockázatkezelési rendszeréhez kell 
kapcsolni, míg a generikus, kialakult 
alkalmazású, kellő tájékoztatás után 
beleegyezést igénylő, homeopátiás vagy 
hagyományos felhasználású, 
törzskönyvezett, gyógyhatású 
gyógynövénytermékek esetében nincs 
szükség rutinszerű jelentéskészítésre. A 
közegészség érdekében azonban a 
hatóságok ilyen termékek vonatkozásában
akkor írnák elő időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentés benyújtását, 
ha értékelni kell a kockázatukat vagy felül 
kell vizsgálni a termékismertető megfelelő 
voltát.

(22) Az időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentésekre vonatkozó követelményeknek 
arányban kell állniuk a gyógyszerek 
jelentette kockázatokkal. Ezért az 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentéseket 
az újonnan engedélyezett gyógyszerek 
kockázatkezelési rendszeréhez kell 
kapcsolni, és a jelentések gyakoriságát a
generikus, kialakult alkalmazású, kellő 
tájékoztatás után beleegyezést igénylő, 
homeopátiás vagy hagyományos 
felhasználású, törzskönyvezett, 
gyógyhatású gyógynövénytermékek 
esetében csökkenteni kell. A közegészség 
érdekében azonban a hatóságok ilyen 
termékek vonatkozásában meghatározott 
időközönként időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentés benyújtását
írják elő, ha értékelni kell a kockázatukat 
vagy felül kell vizsgálni a termékismertető 
megfelelő voltát.

Or. fr

Indokolás

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments,  médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.
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Módosítás 31
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A közegészség védelme érdekében az 
illetékes nemzeti hatóságoknak megfelelő 
mértékű finanszírozást kell biztosítaniuk a 
farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységekre. A farmakovigilanciával 
összefüggő tevékenységek megfelelő 
mértékű finanszírozását díjak 
beszedésével lehet biztosítani. Az így 
beszedett pénzösszegek kezelése azonban 
az illetékes nemzeti hatóságok állandó 
ellenőrzése alatt kell, hogy álljon, hogy 
biztosított legyen a függetlenségük.

(28) A közegészség védelme érdekében az 
illetékes nemzeti hatóságoknak megfelelő 
mértékű finanszírozást kell biztosítaniuk a 
farmakovigilanciával összefüggő 
tevékenységekre. E célból lehetővé kell 
tenni kiegészítő jellegű források közvetett 
beszedését. Az így beszedett pénzösszegek 
kezelése azonban az illetékes nemzeti 
hatóságok állandó ellenőrzése alatt kell, 
hogy álljon, hogy biztosított legyen a 
függetlenségük.

Or. fr

Indokolás

Szavatolni kell a farmakovigilanciai tevékenységek teljes mértékű pénzügyi függetlenségét. 
Ezért el kell kerülni olyan közvetlen díjak beszedését, amelyek egy „szolgáltatásért járó 
fizetségen” alapuló viszonyhoz vezethetnek.

Módosítás 32
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2001/83/EK irányelv
11. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 11. cikk a következőképpen módosul: törölve
a) A szöveg a következő 3a. ponttal 
egészül ki:
„3a. a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;
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b) A szöveg a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer intenzív 
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve és 
internetes címe>-nak/-nek.”

Or. fr

Indokolás

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Módosítás 33
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2001/83/EK irányelv
11. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 11. cikk a következőképpen módosul: 3. A 11. cikk a következőképpen módosul:
a) A szöveg a következő 3a. ponttal
egészül ki:

a) A szöveg a következő albekezdéssel
egészül ki:

„3a. a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;
b) A szöveg a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„Az első albekezdés 3a) pontjának „A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
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alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer intenzív
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 
illetékes nemzeti hatóság neve és internetes 
címe>-nak/-nek.”

említett jegyzékben szereplő gyógyszerek 
esetében az összefoglalás tartalmazza a 
következő nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer
engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell orvosának, 
gyógyszerészének vagy a(z) <az illetékes 
nemzeti hatóság neve és internetes címe>-
nak/-nek.”

Or. en

Indokolás

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Módosítás 34
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
11. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer intenzív
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell a(z) <az 

„Az első albekezdés 3a) pontjának 
alkalmazása céljából a 726/2004/EK 
rendelet 23. cikkében említett jegyzékben 
szereplő gyógyszerek esetében az 
összefoglalás tartalmazza a következő 
nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer
bizonyítottan hasznára válik az Önhöz 
hasonló panaszokkal küzdő betegeknek. 
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illetékes nemzeti hatóság neve és internetes 
címe>-nak/-nek.”

Más gyógyszerekhez hasonlóan 
gyógyszerbiztonsági megfigyelés alatt áll.
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság neve 
és internetes címe>-nak/-nek.”

Or. en

Indokolás

A rendelet 23. cikkében említett jegyzékben szereplő gyógyszerek esetében, amelyek 
engedélyezése különleges feltételekhez kötött, az alkalmazási előírásnak azt kell tartalmaznia, 
hogy a termék gyógyszerbiztonsági megfigyelés alatt áll, és nem azt, hogy intenzív 
megfigyelés alatt áll. Az erőteljes megfogalmazás elriaszthatja a betegeket attól, hogy 
betartsák a kezelés előírásait, és közvetve hatással lehet a lehetséges mellékhatások 
bejelentésére a nem ebbe a termékkategóriába tartozó termékek esetében. A betegeket és az 
egészségügyi szakembereket arra kell ösztönözni, hogy minden lehetséges mellékhatást 
jelentsenek be.

Módosítás 35
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2001/83/EK irányelv
21 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„3. Az illetékes nemzeti hatóságok 
haladéktalanul nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszik a forgalombahozatali engedélyt az 
alkalmazási előírással és a 21a., a 22. és a 
22a. cikknek megfelelően meghatározott 
valamennyi feltétellel, valamint a 
teljesítésükre meghatározott határidőkkel 
együtt, valamennyi általuk engedélyezett 
gyógyszer esetében.

„3. Az illetékes nemzeti hatóságok 
haladéktalanul nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszik a forgalombahozatali engedélyt a 
betegtájékoztatóval, az alkalmazási 
előírással és a 21a., a 22. és a 22a. cikknek 
megfelelően meghatározott valamennyi 
feltétellel, valamint a teljesítésükre 
meghatározott határidőkkel együtt, 
valamennyi általuk engedélyezett 
gyógyszer esetében.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a nyilvánosság teljes körű és pontos tájékoztatást kapjon, az engedély 
megadásakor a betegtájékoztatót is nyilvánosságra kell hozni.
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Módosítás 36
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes, Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/83/EK irányelv
21 a cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalombahozatali engedélyt csak egy 
vagy több, az alábbiakban felsorolt 
feltétellel lehet megadni:

A 19. cikkben megállapított rendelkezések 
mellett a forgalombahozatali engedélyt 
csak egy vagy több, az alábbiakban 
felsorolt feltétellel lehet megadni:

Or. fr

Indokolás

Ez az új cikk nem teheti lehetővé a 22. cikkben említett és szigorúan korlátozott feltételes 
forgalombahozatali engedélyezéshez hasonló „könnyített” forgalombahozatali engedélyezés 
általánossá tételét. 

Módosítás 37
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/83/EK irányelv
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedély meghosszabbítását e feltételek 
teljesítésének éves újraértékeléséhez kötik.

Az engedély meghosszabbítását e feltételek 
teljesítésének éves újraértékeléséhez kötik.
E feltételek jegyzékét haladéktalanul 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, a 
határidőkkel és a teljesítés időpontjaival 
együtt.

Or. fr

Indokolás

A feltételek nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos kötelezettség újbóli bevezetése, mivel 
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eltörlése nem indokolt.

Módosítás 38
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2001/83/EK irányelv
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A forgalombahozatali engedély 
megadását követően az illetékes nemzeti 
hatóság a forgalombahozatali engedély 
jogosultjától engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatot kérhet, 
amennyiben valamely engedélyezett 
gyógyszerrel összefüggő kockázatok 
aggodalomra adnak okot. Az erre 
vonatkozó felszólítást írásban, részletes 
indoklással kell megtenni, megadva az 
elvégzendő vizsgálat céljait, valamint 
végrehajtásának és benyújtásának 
határidejét.

1. A forgalombahozatali engedély 
megadását követően az illetékes nemzeti 
hatóság a forgalombahozatali engedély 
jogosultjától engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatot kérhet, 
amennyiben valamely engedélyezett 
gyógyszerrel összefüggő kockázatok 
aggodalomra adnak okot. Az erre 
vonatkozó felszólítást írásban, részletes 
indoklással kell megtenni, megadva az 
elvégzendő vizsgálat céljait, valamint 
végrehajtásának és benyújtásának 
határidejét. A felszólítást haladéktalanul 
nyilvánosságra kell hozni.

2. Az illetékes nemzeti hatóság lehetőséget 
biztosít a forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, hogy – a hatóság által 
meghatározott határidőn belül – ismertesse 
a felszólítással kapcsolatos álláspontját, 
amennyiben a forgalombahozatali engedély 
jogosultja az írásbeli felszólítás 
kézhezvételétől számított 30 napon belül 
igényli ezt.

2. Az illetékes nemzeti hatóság lehetőséget 
biztosít a forgalombahozatali engedély 
jogosultjának, hogy – a hatóság által 
meghatározott határidőn belül – ismertesse 
a felszólítással kapcsolatos álláspontját, 
amennyiben a forgalombahozatali engedély 
jogosultja az írásbeli felszólítás 
kézhezvételétől számított 30 napon belül
írásban és részletes indoklással igényli 
ezt. A kérelmet haladéktalanul 
nyilvánosságra kell hozni.

3. A forgalombahozatali engedély 
jogosultjának álláspontja alapján az 
illetékes nemzeti hatóság visszavonja vagy 
megerősíti a felszólítást. Ha az illetékes 
nemzeti hatóság megerősíti a felszólítást, a 
forgalombahozatali engedélyt úgy kell 
módosítani, hogy az előírt vizsgálat 
elvégzését a forgalombahozatali engedély 

3. A forgalombahozatali engedély 
jogosultjának álláspontja alapján az 
illetékes nemzeti hatóság visszavonja vagy 
megerősíti a felszólítást. Ezt a határozatot 
haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni. 
Ha az illetékes nemzeti hatóság megerősíti 
a felszólítást, a forgalombahozatali 
engedélyt úgy kell módosítani, hogy az 
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feltételeként tartalmazza, és a 
kockázatkezelési rendszert ennek 
megfelelően aktualizálni kell.

előírt vizsgálat elvégzését a 
forgalombahozatali engedély feltételeként 
tartalmazza, és a kockázatkezelési 
rendszert ennek megfelelően aktualizálni 
kell.

Or. fr

Indokolás

Az engedélyek kivételes körülmények közötti megadásának teljes mértékben átláthatónak kell 
lennie. 

Módosítás 39
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„1. Koordinációs csoportot kell létrehozni
az alábbi célból:

„1. Két koordinációs csoportot kell 
létrehozni:

a) egy kölcsönös elismerésekkel és a 
decentralizált eljárásokkal foglalkozó 
koordinációs csoportot, amely az alábbi 
feladatokat látja el:

a) a 4. fejezetben meghatározott 
eljárásokkal összhangban, a gyógyszerek 
két vagy több tagállamban való 
forgalombahozatali engedélyezésére 
vonatkozó kérdések vizsgálata;

i. a 4. fejezetben meghatározott 
eljárásokkal összhangban, a gyógyszerek 
két vagy több tagállamban való 
forgalombahozatali engedélyezésére 
vonatkozó kérdések vizsgálata;

b) a 107c., 107e., 107g., 107l. és 107r. 
cikkel összhangban a tagállamok által 
engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
kérdések vizsgálata;

c) a 35. cikk (1) bekezdésével összhangban 
a tagállamok által megadott 

ii. a 35. cikk (1) bekezdésével összhangban 
a tagállamok által megadott 
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forgalombahozatali engedélyek 
feltételeinek módosításával kapcsolatos 
kérdések vizsgálata.

forgalombahozatali engedélyek 
feltételeinek módosításával kapcsolatos 
kérdések vizsgálata, kivéve a 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
valamennyi kérdést.

Az Ügynökség biztosítja e koordinációs 
csoport titkárságát.

Az Ügynökség biztosítja e koordinációs 
csoport titkárságát.

Farmakovigilanciai feladatainak 
teljesítésében a koordinációs csoportot a 
726/2004/EK rendelet 56. cikke (1)
bekezdésének aa) pontjában említett
farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság segíti.

Feladatainak teljesítésében a kölcsönös 
elismerésekkel és a decentralizált 
eljárásokkal foglalkozó koordinációs 
csoportot a 726/2004/EK rendelet 5. 
cikkének (1) bekezdésében említett emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága segíti.

Or. fr

Indokolás

Az Ügynökség új felépítésével való összhangba hozatal, amely szigorúan elválasztja 
egymástól a farmakovigilanciát és a forgalombahozatali engedélyek kiadását. 

Módosítás 40
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) egy farmakovigilanciai kockázatok 
felmérésével foglalkozó koordinációs 
csoportot, amely az alábbi feladatokat 
látja el:

i. a 107c., 107e., 107g., 107l. és 107r. 
cikkel összhangban a tagállamok által 
engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
kérdések vizsgálata;

ii. a 35. cikk (1) bekezdésével 
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összhangban a tagállamok által megadott 
forgalombahozatali engedélyek 
feltételeinek módosításával kapcsolatos 
kérdések vizsgálata a 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
valamennyi kérdés tekintetében.

Az Ügynökség biztosítja e koordinációs 
csoport titkárságát.

Or. fr

Indokolás

Az Ügynökség új felépítésével való összhangba hozatal, amely szigorúan elválasztja
egymástól a farmakovigilanciát és a forgalombahozatali engedélyek kiadását. 

Módosítás 41
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – a pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Farmakovigilanciai feladatainak 
teljesítésében a koordinációs csoportot a 
726/2004/EK rendelet 56. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontjában említett 
farmakovigilanciai kockázatfelmérési
tanácsadó bizottság segíti.”

Farmakovigilanciai feladatainak 
teljesítésében a koordinációs csoportot a 
726/2004/EK rendelet 56. cikke (1) 
bekezdésének aa) pontjában említett 
farmakovigilanciai előny/kockázat viszonyt 
elemző tanácsadó bizottság segíti.”

Or. fr

Indokolás

A „farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottság” elnevezés túlságosan 
korlátozó, és nincs tekintettel arra, hogy a gyógyszerekkel kapcsolatban elemezni kell az 
előny/kockázat viszonyt, hangsúlyozva a külön kockázatfelmérést. A bizottság feladatkörébe 
valamennyi farmakovigilanciával kapcsolatos kérdés beletartozik (a rendeletre irányuló 
javaslat 1. cikkének 14. pontja). A módosítás az irányelvre irányuló javaslat egész szövegére 
alkalmazandó.
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Módosítás 42
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Feladataik teljesítése érdekében a 
koordinációs csoport tagjai és a szakértők a 
forgalombahozatali engedélyezéssel 
foglalkozó nemzeti szervek rendelkezésére 
álló tudományos és szabályozási forrásokra 
támaszkodnak. Minden illetékes nemzeti 
hatóság figyelmet fordít az elvégzett 
értékelések szakmai színvonalára, és 
elősegíti a koordinációs csoport kijelölt 
tagjainak és a szakértőknek a 
tevékenységét.

Feladataik teljesítése érdekében a 
koordinációs csoportok tagjai és a 
szakértők a forgalombahozatali 
engedélyezéssel, valamint a 
farmakovigilanciával foglalkozó nemzeti 
szervek rendelkezésére álló tudományos és 
szabályozási forrásokra támaszkodnak.
Minden illetékes nemzeti hatóság 
figyelmet fordít az elvégzett értékelések 
szakmai színvonalára, és elősegíti a 
koordinációs csoportok kijelölt tagjainak 
és a szakértőknek a tevékenységét.

A tagok átlátható és független 
működésének tekintetében a 726/2004/EK 
rendelet 63. cikke alkalmazandó a 
koordinációs csoportra.

A tagok átlátható és független 
működésének tekintetében a 726/2004/EK 
rendelet 63. cikke alkalmazandó a 
koordinációs csoportokra.

A tagok egyszerre csak egy koordinációs 
csoportnak lehetnek tagjai.

A koordinációs csoport tagjai a 
farmakovigilanciával kapcsolatos 
kockázatok értékelése érdekében 
nincsenek a forgalombahozatali 
engedélyezéssel foglalkozó nemzeti 
szerveknek alárendelve.” 

Or. fr

Indokolás

Az Ügynökség új felépítésével való összhangba hozatal, amely szigorúan elválasztja 
egymástól a farmakovigilanciát és a forgalombahozatali engedélyek kiadását. 
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Módosítás 43
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„4. Az Ügynökség ügyvezető igazgatója 
vagy annak képviselője, valamint a 
Bizottság képviselői jogosultak részt venni 
a koordinációs csoport ülésein.

„4. Az Ügynökség ügyvezető igazgatója 
vagy annak képviselője, valamint a 
Bizottság képviselői jogosultak részt venni 
a koordinációs csoportok ülésein.

Or. fr

Indokolás

Az Ügynökség új felépítésével való összhangba hozatal, amely szigorúan elválasztja 
egymástól a farmakovigilanciát és a forgalombahozatali engedélyek kiadását. 

Módosítás 44
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A koordinációs csoport tagjai biztosítják 
a csoport feladatainak, valamint az 
illetékes nemzeti hatóságok – többek 
között a forgalombahozatali 
engedélyezéssel foglalkozó tanácsadó 
szervek – munkájának megfelelő 
koordinációját.

5. A koordinációs csoportok tagjai 
biztosítják a csoportok feladatainak, 
valamint az illetékes nemzeti hatóságok –
többek között a forgalombahozatali 
engedélyezéssel és a gyógyszerek 
felügyeletével foglalkozó tanácsadó 
szervek – munkájának megfelelő 
koordinációját.

Or. fr
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Indokolás

Az Ügynökség új felépítésével való összhangba hozatal, amely szigorúan elválasztja 
egymástól a farmakovigilanciát és a forgalombahozatali engedélyek kiadását. 

Módosítás 45
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Amennyiben ez az irányelv másképp 
nem rendelkezik, a koordinációs csoport 
megtesz mindent annak érdekében, hogy
határozatait konszenzussal hozza.
Amennyiben nem sikerül konszenzusra 
jutni, a tagok többségének álláspontja 
érvényesül.

6. Amennyiben ez az irányelv másképp 
nem rendelkezik, a koordinációs csoportok 
megtesznek mindent annak érdekében, 
hogy határozataikat konszenzussal hozzák.
Amennyiben nem sikerül konszenzusra 
jutni, a tagok többségének álláspontja 
érvényesül.

Or. fr

Indokolás

Az Ügynökség új felépítésével való összhangba hozatal, amely szigorúan elválasztja 
egymástól a farmakovigilanciát és a forgalombahozatali engedélyek kiadását. 

Módosítás 46
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – c pont
2001/83/EK irányelv
27 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A koordinációs csoport tagjai 
megbízatásuk lejártát követően sem 
fedhetnek fel hivatali titoknak minősülő 
információkat.

7. A koordinációs csoportok üléseinek 
részletes napirendjét legkésőbb az ülést 
megelőző napon kell közzétenni. A 
koordinációs csoportok üléseiről készült, a 
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meghozott határozatokat, a szavazások 
adatait és a szavazáshoz fűzött 
indokolásokat (beleértve a kisebbségi 
véleményeket is) tartalmazó részletes 
jegyzőkönyvet az ülést követő hónapban 
kell közzétenni.”

Or. fr

Indokolás

Az Ügynökség új felépítésével való összhangba hozatal, amely szigorúan elválasztja 
egymástól a farmakovigilanciát és a forgalombahozatali engedélyek kiadását. 

Módosítás 47
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. Az 59. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:

törölve

a) a szöveg a következő aa) ponttal egészül 
ki:
„aa) a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;”
b) a szöveg a következő második és 
harmadik bekezdéssel egészül ki:
„Az első albekezdés aa) pontjában említett 
információt fekete keretben kell 
feltüntetni. Egy éven keresztül minden új 
vagy módosított szöveget félkövér betűvel 
szedve kell feltüntetni, és előtte 
szerepelnie kell a következő jelnek: �, 
valamint az „Új információ” szövegnek.
A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni: „Ez a 
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gyógyszer intenzív megfigyelés alatt áll.
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság 
neve és internetes címe>-nak/-nek”.”

Or. fr

Indokolás

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Módosítás 48
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 59. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:

Az 59. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:

a) a szöveg a következő aa) ponttal egészül 
ki:

a) a szöveg a következő aa) ponttal egészül 
ki:

„aa) a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása;”
b) a szöveg a következő második és 
harmadik bekezdéssel egészül ki:
„Az első albekezdés aa) pontjában említett 
információt fekete keretben kell 
feltüntetni. Egy éven keresztül minden új 
vagy módosított szöveget félkövér betűvel 
szedve kell feltüntetni, és előtte szerepelnie 
kell a következő jelnek: �, valamint az 
„Új információ” szövegnek.
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A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő
nyilatkozatot is fel kell tüntetni: „Ez a 
gyógyszer intenzív megfigyelés alatt áll.
Minden feltételezett mellékhatást jelenteni 
kell a(z) <az illetékes nemzeti hatóság neve 
és internetes címe>-nak/-nek”.”

„aa) A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékben szereplő gyógyszerek 
esetében az összefoglalás tartalmazza a 
következő nyilatkozatot: „Ez a gyógyszer
engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell orvosának, 
gyógyszerészének vagy a(z) <az illetékes 
nemzeti hatóság neve és internetes címe>-
nak/-nek”.”

Or. en

Indokolás

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Módosítás 49
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – b pont
2001/83/EK irányelv
59 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni:

A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében 
említett jegyzékbe felvett gyógyszerek 
esetében a következő kiegészítő 
nyilatkozatot is fel kell tüntetni:

„Ez a gyógyszer intenzív megfigyelés alatt 
áll. Minden feltételezett mellékhatást 
jelenteni kell a(z) <az illetékes nemzeti 

„Ez a gyógyszer bizonyítottan hasznára 
válik az Önhöz hasonló panaszokkal 
küzdő betegeknek. Más gyógyszerekhez 
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hatóság neve és internetes címe>-nak/-
nek.”

hasonlóan gyógyszerbiztonsági
megfigyelés alatt áll. Minden feltételezett 
mellékhatást jelenteni kell orvosának, 
gyógyszerészének vagy a(z) <az illetékes 
nemzeti hatóság neve és internetes címe>-
nak/-nek.”

Or. en

Indokolás

Súlyos problémát jelent az előírások be nem tartása, ami komoly következményekkel jár a 
betegek egészségére nézve, és terhet jelent a nemzeti egészségügyi rendszerek számára. Az 
erőteljes megfogalmazás elriaszthatja a betegeket attól, hogy betartsák a kezelés előírásait, és 
közvetve hatással lehet a lehetséges mellékhatások bejelentésére a nem ebbe a 
termékkategóriába tartozó termékek esetében. 

Módosítás 50
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2001/83/EK irányelv
65 cikk – g pont és g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 65. cikk a következő g) ponttal egészül 
ki:

A 65. cikk a következő g) és ga) ponttal 
egészül ki:

„g) a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása a 11. cikk (3a) 
bekezdésének és az 59. cikk (1) bekezdése 
aa) pontjának rendelkezései szerint.”

„g) a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása a 11. cikk (3a) 
bekezdésének és az 59. cikk (1) bekezdése 
aa) pontjának rendelkezései szerint.”

ga) a közösségi eljárás, meghatározva az 
eljárás ütemtervét, egyértelmű szerkezetét 
és valamennyi érintett fél pontos szerepét, 
ideértve a nyilvános meghallgatások 
lebonyolítását is. 

Or. en

Indokolás

Az útmutatást tovább kell fejleszteni a közösségi eljárásra – ideértve a nyilvános 
meghallgatásokat is – vonatkozó eljárások és ütemtervek egyértelművé tétele érdekében.
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Módosítás 51
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2001/83/EK irányelv
65 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. A 65. cikk a következő g) ponttal 
egészül ki:

törölve

„g) a gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalása a 11. cikk (3a) 
bekezdésének és az 59. cikk (1) bekezdése 
aa) pontjának rendelkezései szerint.”

Or. fr

Indokolás

A lényeges információk összefoglalásának beillesztése felesleges (hiszen az alkalmazási 
előírás már eleve a fontos információkat összegzi), zavart kelthet a betegek körében 
(figyelmen kívül hagyhatnak fontos információkat, amelyek az alkalmazási előírásban 
szerepelnek, az alapvető információk összefoglalásában azonban nem), valamint 
olvashatósági problémákat vethet fel (például a több nyelven közölt információk esetében). 

Módosítás 52
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
102 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, 
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának jelentsék a 
gyógyszerek feltételezett mellékhatásait;

(1) meghoznak valamennyi szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy arra 
ösztönözzék az orvosokat, a
gyógyszerészeket és más egészségügyi 
szakembereket, valamint a betegeket, hogy 
az illetékes nemzeti hatóságoknak vagy a 
forgalombahozatali engedély jogosultjának 
jelentsék a gyógyszerek feltételezett 
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mellékhatásait;

Or. fr

Indokolás

A farmakovigilanciai rendszert átláthatóbbá kell tenni, és nagyobb mértékben be kell vonni a 
betegeket.

Módosítás 53
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
103. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ezen cím értelmében
rájuk rótt feladatok bármelyikét 
átruházhatják egy másik tagállamra, 
amennyiben ez utóbbi írásban beleegyezik.

Egy tagállam az ezen cím értelmében rá 
rótt feladatokat nem ruházhatja át. 
Igényelhet továbbképzést és támogatást
egy másik tagállamtól, amennyiben ez 
utóbbi írásban beleegyezik.

A feladatot átruházó tagállam írásban 
tájékoztatja a Bizottságot, az Ügynökséget
és a többi tagállamot az átruházásról. A 
feladatot átruházó tagállam és az 
Ügynökség nyilvánosságra hozza az 
információt.

A kérelmező tagállam és a továbbképzést 
nyújtó tagállam részletes és
költségvetéssel ellátott továbbképzési és 
támogatási tervet terjeszt a Bizottság és az 
Ügynökség elé, akik a tervet uniós 
közpénzekből finanszírozzák..

Or. fr

Indokolás

A tagállamok nem háríthatják másra farmakovigilanciával kapcsolatos felelősségüket.

Módosítás 54
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
105. cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A farmakovigilanciával kapcsolatos 
tevékenységekre szánt pénzeszközök 
kezelése, a kommunikációs hálózatok 
működése és a piacfelügyelet –
függetlenségük garantálása érdekében –
az illetékes nemzeti hatóságok folyamatos
ellenőrzése alatt áll.

A farmakovigilanciával, a távközlő
hálózatok működésével, valamint a 
piacfelügyelettel kapcsolatos 
tevékenységek az átruházott feladatokkal 
arányos, megfelelő közfinanszírozásban 
részesülnek. Az ezen tevékenységek 
finanszírozására szolgáló alapok kezelését 
az illetékes nemzeti hatóságok állandó
ellenőrzése alá helyezik, függetlenségük 
biztosítása érdekében.

Az első bekezdés nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy a forgalombahozatali 
engedélyek jogosultjainak díjat kelljen 
fizetniük az illetékes nemzeti hatóság által 
elvégzett tevékenységekért.

Az első bekezdés nem zárja ki a nemzeti 
hatóságok ezen tevékenységeinek 
megvalósítására fordítandó kiegészítő 
jellegű források közvetett beszedését, azzal 
a feltétellel, hogy függetlenségüket 
szigorúan garantálni kell.

Or. fr

Indokolás

Szavatolni kell a farmakovigilanciai tevékenységek teljes mértékű pénzügyi függetlenségét. 
Ezért el kell kerülni olyan közvetlen díjak beszedését, amelyek egy „szolgáltatásért járó 
fizetségen” alapuló viszonyhoz vezethetnek.

Módosítás 55
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. az ezen irányelv szerint engedélyezett 
gyógyszerek tekintetében létrehozott 
kockázatkezelési rendszerek;

1. az ezen irányelv szerint engedélyezett 
gyógyszerek tekintetében létrehozott 
kockázatkezelési rendszerek összegző 
felsorolása;

Or. en
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Indokolás

A nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes portálokra vonatkozó tájékoztatást könnyen látható 
és érthető módon kell megjeleníteni. Az, hogy a jogszabályok rendkívül részletes tájékoztatás 
közzétételét írják elő a nemzeti gyógyszerbiztonsági portálokon, nem zárja ki a 
kulcsfontosságú információkra való hivatkozást a gyógyszerek biztonságos használatának 
biztosítása érdekében: ezért kell a betegtájékoztatót nyilvánossá tenni. 

Módosítás 56
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden egyes tagállamnak 
gyógyszerbiztonsági internetes portált kell 
létrehoznia és fenntartania, amelyet hozzá 
kell kapcsolni a 726/2004/EK rendelet 26. 
cikkével összhangban kialakított európai 
gyógyszerbiztonsági internetes portálhoz.
A nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes 
portálon a tagállamok legalább az 
alábbiakat teszik közzé:

Minden egyes tagállamnak 
gyógyszerbiztonsági internetes portált kell 
létrehoznia és fenntartania, amelyet hozzá 
kell kapcsolni a 726/2004/EK rendelet 26. 
cikkével összhangban kialakított európai 
gyógyszerbiztonsági internetes portálhoz.
A nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes 
portálon a tagállamok legalább az 
alábbiakat teszik közzé:

(1) az ezen irányelv szerint engedélyezett 
gyógyszerek tekintetében létrehozott 
kockázatkezelési rendszerek;

(1) az ezen irányelv szerint engedélyezett 
gyógyszerek tekintetében létrehozott 
kockázatkezelési rendszerek összegző 
felsorolása;

Or. en

Indokolás

A nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes portálokra vonatkozó tájékoztatást könnyen látható 
és érthető módon kell megjeleníteni. A technikai dokumentumokat összegző formában és 
felsorolásszerű változatban kell megjeleníteni. A betegtájékoztatót és a kiegészítő alkalmazási 
előírást ugyancsak nyilvánossá kell tenni a nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes 
portálokon, mivel alapvető tájékoztatást tartalmaznak a gyógyszerek használatára 
vonatkozóan, ami a biztonságos felhasználás kulcsfontosságú feltétele.
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Módosítás 57
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. az intenzív megfigyelés alatt álló
gyógyszereknek a 726/2004/EK rendelet 
23. cikkében említett jegyzéke;

2. azon – intenzív megfigyelés alatt álló –
gyógyszereknek a 726/2004/EK rendelet 
23. cikkében említett jegyzéke, amelyek
engedélyezése egyes feltételek vagy 
rendelkezések alá esik;

Or. en

Indokolás

A nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes portálokra vonatkozó tájékoztatást könnyen látható 
és érthető módon kell megjeleníteni. Az, hogy a jogszabályok rendkívül részletes tájékoztatás 
közzétételét írják elő a nemzeti gyógyszerbiztonsági portálokon, nem zárja ki a 
kulcsfontosságú információkra való hivatkozást a gyógyszerek biztonságos használatának 
biztosítása érdekében: ezért kell a betegtájékoztatót nyilvánossá tenni. 

Módosítás 58
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. az intenzív megfigyelés alatt álló
gyógyszereknek a 726/2004/EK rendelet 
23. cikkében említett jegyzéke;

2. azon – intenzív megfigyelés alatt álló –
gyógyszereknek a 726/2004/EK rendelet 
23. cikkében említett jegyzéke, amelyek 
engedélyezése egyes feltételek vagy 
rendelkezések alá esik;

Or. en
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Indokolás

A nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes portálokra vonatkozó tájékoztatást könnyen látható 
és érthető módon kell megjeleníteni. A technikai dokumentumokat összegző formában és 
felsorolásszerű változatban kell megjeleníteni. A betegtájékoztatót és a kiegészítő alkalmazási 
előírást ugyancsak nyilvánossá kell tenni a nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes 
portálokon, mivel alapvető tájékoztatást tartalmaznak a gyógyszerek használatára 
vonatkozóan, ami a biztonságos felhasználás kulcsfontosságú feltétele.

Módosítás 59
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. minden létező és új gyógyszer 
betegtájékoztatójának és alkalmazási 
előírásának legfrissebb elektronikus 
változata;

Or. en

Indokolás

A nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes portálokra vonatkozó tájékoztatást könnyen látható 
és érthető módon kell megjeleníteni. A technikai dokumentumokat összegző formában és 
felsorolásszerű változatban kell megjeleníteni. A betegtájékoztatót és a kiegészítő alkalmazási 
előírást ugyancsak nyilvánossá kell tenni a nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes 
portálokon, mivel alapvető tájékoztatást tartalmaznak a gyógyszerek használatára 
vonatkozóan, ami a biztonságos felhasználás kulcsfontosságú feltétele.

Módosítás 60
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk – 3 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. a terméktájékozóban végrehajtott 
módosítások rövid felsorolása.
A gyógyszerbiztonsági internetes portálon 
szereplő valamennyi tájékoztatást, ideértve 
az ezen cikk 1–3a. pontjaiban előírt 
információkat is, a széles nagyközönség 
számára érthető módon kell megjeleníteni. 
A gyógyszerek biztonságára és a 
potenciális kockázatokra vonatkozó 
tájékoztatást a gyógyszer bizonyítottan 
hasznos tulajdonságaival összefüggésben 
kell nyújtani.

Or. en

Indokolás

A nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes portálokra vonatkozó tájékoztatást könnyen látható 
és érthető módon kell megjeleníteni. A technikai dokumentumokat összegző formában és 
felsorolásszerű változatban kell megjeleníteni. A betegtájékoztatót és a kiegészítő alkalmazási 
előírást ugyancsak nyilvánossá kell tenni a nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes 
portálokon, mivel alapvető tájékoztatást tartalmaznak a gyógyszerek használatára 
vonatkozóan, ami a biztonságos felhasználás kulcsfontosságú feltétele.

Módosítás 61
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 cikk – 3 a pont (új) és 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. minden létező és új gyógyszer 
betegtájékoztatójának és alkalmazási 
előírásának legfrissebb elektronikus 
változata; 

3b. a terméktájékozóban végrehajtott 
módosítások rövid felsorolása.

A gyógyszerbiztonsági internetes portálon 
szereplő valamennyi tájékoztatást, 
közöttük az ezen cikk 1–3b. pontjaiban
előírt minden információt a széles 
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nagyközönség számára érthető módon kell 
megjeleníteni. 

Or. en

Indokolás

A nemzeti gyógyszerbiztonsági internetes portálokra vonatkozó tájékoztatást könnyen látható 
és érthető módon kell megjeleníteni. Az, hogy a jogszabályok rendkívül részletes tájékoztatás 
közzétételét írják elő a nemzeti gyógyszerbiztonsági portálokon, nem zárja ki a 
kulcsfontosságú információkra való hivatkozást a gyógyszerek biztonságos használatának 
biztosítása érdekében: ezért kell a betegtájékoztatót nyilvánossá tenni. 

Módosítás 62
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
106 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Amikor az Ügynökség vagy az illetékes 
nemzeti hatóságok a (2) és a (3) 
bekezdésben említett információkat hoznak 
nyilvánosságra, minden bizalmas jellegű, 
személyes vagy kereskedelmi információt 
törölnek belőlük, hacsak a nyilvánosságra 
hozataluk nem szükséges a közegészség 
megóvásához.

4. Amikor az Ügynökség vagy az illetékes 
nemzeti hatóságok a (2) és a (3) 
bekezdésben említett információkat hoznak 
nyilvánosságra, minden bizalmas jellegű, 
személyes vagy kereskedelmi információt
– a forgalombahozatali engedély 
jogosultjával konzultálva – törölnek 
belőlük, hacsak a nyilvánosságra hozataluk 
nem szükséges a közegészség 
megóvásához.

Or. en

Indokolás

A forgalombahozatali engedély jogosultjával folytatott konzultáció azért fontos, mert ez 
biztosítja, hogy bizalmas üzleti adatok ne válhassanak indokolatlanul ismertté. 
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Módosítás 63
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai nyilvántartják a Közösségben 
vagy harmadik országban bekövetkező
valamennyi feltételezett mellékhatást,
amelyeket betegek vagy egészségügyi 
szakemberek jelentettek be spontán módon, 
vagy amelyek engedélyezés utáni 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok keretében
merültek fel.

1. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai nyilvántartják a Közösségben 
vagy harmadik országban bekövetkező és 
tudomásukra jutó minden nemkívánatos 
mellékhatást, amelyet betegek vagy 
egészségügyi szakemberek jelentettek be 
spontán módon, vagy amely engedélyezés 
utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálatok 
keretében merült fel, pontosan megjelölve, 
hogy a nemkívánatos mellékhatás a 
gyógyszer szokásos adagolása mellett, 
betegségmegelőzés, kórisme 
megállapítása, kezelés vagy egészségi 
állapot visszaállítása, illetve fiziológiai 
funkció korrigálása vagy módosítása 
során fordult-e elő, vagy pedig oka 
gyógyszerelési hiba vagy az alkalmazási 
előírásnak nem megfelelő felhasználás 
volt.

Or. fr

Indokolás

A mellékhatások fogalmának kiterjesztése a gyógyszerelési hiba vagy az alkalmazási 
előírásnak nem megfelelő felhasználás (egyebek mellett a helytelen alkalmazás és a 
gyógyszerrel való visszaélés) miatt bekövetkező nemkívánatos mellékhatásokra lehetővé teszi 
a beteg számára esetlegesen káros következményekkel járó mellékhatások általánosabb 
felfogását. Fontos ugyanakkor a szokásos, illetve az azoktól eltérő felhasználás során 
tapasztalt mellékhatások világos megkülönböztetése. Ennek a különbségtételnek meg kell 
jelennie a bejelentési eljárásban.
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Módosítás 64
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja nem utasíthatja el a betegektől és 
egészségügyi szakemberektől feltételezett 
mellékhatásokra vonatkozóan elektronikus 
úton kapott bejelentéseket.

2. A forgalombahozatali engedély 
jogosultja nem utasíthatja el a betegektől és 
egészségügyi szakemberektől feltételezett 
mellékhatásokra vonatkozóan elektronikus 
úton vagy bármely más megfelelő módon
kapott bejelentéseket.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy technológiai akadályok felállításával nem szabad a bejelentéseket gátolni. 
Vannak olyan személyek, akik nem szükségszerűen rendelkeznek internet-hozzáféréssel vagy 
nehézségeik vannak a használatával.

Módosítás 65
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 cikk – 3 bekezdés – 1 és 2 albekezdések

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben vagy harmadik 
országban bekövetkező valamennyi súlyos 
feltételezett mellékhatásról a bejelentés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül –
vagy bejelentés hiányában az azt követő 
napon, hogy az érintett jogosult tudomást 
szerzett az eseményről – elektronikus úton 
adatokat kötelesek szolgáltatni a 
726/2004/EK rendelet 24. cikkében 
említett adatbázisnak és adatfeldolgozó 
hálózatnak (a továbbiakban: 

3. A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben vagy harmadik 
országban bekövetkező valamennyi súlyos 
mellékhatásról a bejelentés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül – vagy bejelentés 
hiányában az azt követő napon, hogy az 
érintett jogosult tudomást szerzett az 
eseményről – elektronikus úton adatokat 
kötelesek szolgáltatni a 726/2004/EK 
rendelet 24. cikkében említett adatbázisnak 
és adatfeldolgozó hálózatnak (a 
továbbiakban: EudraVigilance adatbázis), 
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EudraVigilance adatbázis). pontosan megjelölve, hogy e 
nemkívánatos hatás a gyógyszer szokásos 
adagolása mellett, betegségmegelőzés, 
kórisme megállapítása, kezelés vagy 
egészségi állapot visszaállítása, illetve 
fiziológiai funkció korrigálása vagy 
módosítása során fordult-e elő, vagy pedig 
oka gyógyszerelési hiba vagy az 
alkalmazási előírásnak nem megfelelő 
felhasználás volt.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben bekövetkező 
valamennyi nem súlyos feltételezett 
mellékhatásról a bejelentés kézhezvételétől 
számított 90 napon belül – vagy bejelentés 
hiányában az azt követő napon, hogy az 
érintett jogosult tudomást szerzett az 
eseményről – elektronikus úton adatokat 
kötelesek szolgáltatni az EudraVigilance 
adatbázisnak.

A forgalombahozatali engedélyek 
jogosultjai a Közösségben bekövetkező 
valamennyi nem súlyos mellékhatásról a 
bejelentés kézhezvételétől számított 90 
napon belül – vagy bejelentés hiányában az 
azt követő napon, hogy az érintett jogosult 
tudomást szerzett az eseményről –
elektronikus úton adatokat kötelesek 
szolgáltatni az EudraVigilance 
adatbázisnak, pontosan megjelölve, hogy a 
nemkívánatos hatás a gyógyszer szokásos 
adagolása mellett, betegségmegelőzés, 
kórisme megállapítása, kezelés vagy 
egészségi állapot visszaállítása, illetve 
fiziológiai funkció korrigálása vagy 
módosítása során fordult-e elő, vagy pedig 
oka gyógyszerelési hiba vagy az 
alkalmazási előírásnak nem megfelelő 
felhasználás volt.

Or. fr

Indokolás

A mellékhatások fogalmának kiterjesztése gyógyszerelési hiba vagy az alkalmazási előírásnak 
nem megfelelő felhasználás (egyebek mellett a helytelen alkalmazás és a gyógyszerrel való 
visszaélés) miatt bekövetkező „nemkívánatos mellékhatássá” lehetővé teszi a beteg számára 
esetlegesen káros következményekkel járó mellékhatások általánosabb felfogását. Fontos 
ugyanakkor a szokásos, illetve az azoktól eltérő felhasználás során tapasztalt mellékhatások 
világos megkülönböztetése. Ennek a különbségtételnek meg kell jelennie a bejelentési
eljárásban.
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Módosítás 66
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok nyilvántartásba veszik az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
által a tudomásukra hozott, a területükön 
bekövetkezett összes feltételezett
mellékhatást.

1. A tagállamok nyilvántartásba veszik az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
által a tudomásukra hozott, a területükön 
bekövetkezett összes nemkívánatos
mellékhatást, pontosan megjelölve, hogy a 
nemkívánatos hatás a gyógyszer szokásos 
adagolása mellett, betegségmegelőzés, 
kórisme megállapítása, kezelés vagy 
egészségi állapot visszaállítása, illetve 
fiziológiai funkció korrigálása vagy 
módosítása során fordult-e elő, vagy pedig 
oka gyógyszerelési hiba vagy az 
alkalmazási előírásnak nem megfelelő 
felhasználás volt.

Or. fr

Indokolás

A mellékhatások fogalmának kiterjesztése gyógyszerelési hiba vagy az alkalmazási előírásnak 
nem megfelelő felhasználás (egyebek mellett a helytelen alkalmazás és a gyógyszerrel való 
visszaélés) miatt bekövetkező „nemkívánatos mellékhatássá” lehetővé teszi a beteg számára 
esetlegesen káros következményekkel járó mellékhatások általánosabb felfogását. Fontos 
ugyanakkor a szokásos, illetve az azoktól eltérő felhasználás során tapasztalt mellékhatások 
világos megkülönbözetése. Ennek a különbségtételnek meg kell jelennie a bejelentési 
eljárásban.

Módosítás 67
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül nyújtsák be.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
említett mellékhatásokra vonatkozó 
jelentéseket a nemzeti gyógyszerbiztonsági 
internetes portálon keresztül vagy bármely 
más megfelelő módon nyújtsák be.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy technológiai akadályok felállításával nem szabad a bejelentéseket gátolni. 
Vannak olyan személyek, akik nem szükségszerűen rendelkeznek internet-hozzáféréssel vagy 
nehézségeik vannak a használatával.

Módosítás 68
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett jelentések kézhezvételétől 
számított 15 napon belül elektronikus úton 
továbbítják a jelentéseket az 
EudraVigilance adatbázisba.

2. A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett jelentések kézhezvételétől 
számított 15 napon belül elektronikus úton 
továbbítják a jelentéseket az 
EudraVigilance adatbázisba, pontosan 
megjelölve, hogy a nemkívánatos hatás a 
gyógyszer szokásos adagolása mellett, 
betegségmegelőzés, kórisme 
megállapítása, kezelés vagy egészségi 
állapot visszaállítása, illetve fiziológiai 
funkció korrigálása vagy módosítása 
során fordult-e elő, vagy pedig oka 
gyógyszerelési hiba vagy az alkalmazási 
előírásnak nem megfelelő felhasználás 
volt.

Or. fr

Indokolás

A mellékhatások fogalmának kiterjesztése gyógyszerelési hiba vagy az alkalmazási előírásnak 
nem megfelelő felhasználás (egyebek mellett a helytelen alkalmazás és a gyógyszerrel való 
visszaélés) miatt bekövetkező „nemkívánatos mellékhatássá” lehetővé teszi a beteg számára 
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esetlegesen káros következményekkel járó mellékhatások általánosabb felfogását. Fontos 
ugyanakkor a szokásos, illetve az azoktól eltérő felhasználás során tapasztalt mellékhatások 
világos megkülönbözetése. Ennek a különbségtételnek meg kell jelennie a bejelentési 
eljárásban.

Módosítás 69
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 b cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E cikk (1) bekezdésétől eltérve a 10., 
10a. és 10c. cikkben említett gyógyszerek 
forgalombahozatali engedélyének 
jogosultjai, valamint a 14. és 16a. cikkben 
említett gyógyszerek törzskönyvi 
engedélyesei csak az alábbi esetekben
kötelesek időszakos gyógyszerbiztonsági 
jelentést benyújtani az említett termékekre:

3. E cikk (1) bekezdésétől eltérve a 10., 
10a. és 10c. cikkben említett gyógyszerek 
forgalombahozatali engedélyének 
jogosultjai, valamint a 14. és 16a. cikkben 
említett gyógyszerek törzskönyvi 
engedélyesei csak háromévente kötelesek 
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentést 
benyújtani az említett termékekre, kivéve 
az alábbi eseteket:

Or. fr

Indokolás

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments,  médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Módosítás 70
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 k cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság értékeli a beterjesztett 
ügyet. Ennek az értékelésnek az érdekében 
a bizottság közmeghallgatást tarthat.

2. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési 
tanácsadó bizottság értékeli a beterjesztett 
ügyet. Ennek az értékelésnek az érdekében 
a bizottság az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottságának képviselőivel 
közösen közmeghallgatást tarthat. Az 
Ügynökség az érintett felekkel konzultálva 
irányvonalakat dolgoz ki a 
közmeghallgatások megszervezése és 
lebonyolítása tekintetében.
A nyilvános meghallgatáson 
megvizsgálják a termék hatékonyságát és 
előnyeit is, továbbá az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
bizottsága, illetve a forgalombahozatali 
engedély megadására irányuló eljárás 
során a 107. cikk szerint a koordinációs 
csoport által előzetesen elkészített 
jelentéseket az előnyök és kockázatok .

Or. en

Indokolás

A bizottság által szervezett nyilvános meghallgatások hasznos eszközöknek bizonyulhatnak, 
feltéve, hogy előkészítésük során a hiteles és tárgyilagos vita biztosítása érdekében nemcsak 
az érintett termékkel kapcsolatos kockázatokat, hanem az előnyöket is megfelelő módon 
tekintetbe veszik. Az elsődleges cél a beteg egészségének megóvása, valamint az, hogy a 
gyógyszer kockázatait az előnyeivel szembeállítva, valamennyi rendelkezésre álló adat 
alapján lehessen értékelni

Módosítás 71
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 k cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A farmakovigilanciai kockázatfelmérési
tanácsadó bizottság értékeli a beterjesztett 

2. Az előny/kockázat viszonyt elemző 
farmakovigilanciai tanácsadó bizottság
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ügyet. Ennek az értékelésnek az érdekében 
a bizottság közmeghallgatást tarthat.

értékeli a beterjesztett ügyet Ennek az 
értékelésnek az érdekében a bizottság az 
előnyök és a kockázatok viszonyát feltáró 
elemzés keretében nyilvános meghallgatást
tarthat.

Or. fr

Indokolás

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Módosítás 72
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2001/83/EK irányelv
107 k cikk – 2 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nyilvános meghallgatás esetén a 
meghallgatást követően előzetes jelentést 
tesznek közzé.

Or. fr

Indokolás

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.
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Módosítás 73
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Tekintettel a követelményre, miszerint a 
gyógyszer biztonságos és hatékony 
használatához szükséges lényeges 
információk összefoglalását fel kell venni 
az ezen irányelvvel módosított 2001/83/EK 
irányelv 11. cikkének (3a) pontja és 59. 
cikke (1) bekezdésének aa) pontja által 
szabályozott alkalmazási előírásba és a 
betegtájékoztatóba, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy ez a 
követelmény az ezen irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
megállapított időpont előtt megadott 
forgalombahozatali engedélyekre az 
engedély megújítása vagy az említett 
időponttól számított három év letelte közül 
a korábbitól kezdve vonatkozzon.

törölve

Or. fr

Indokolás

A lényeges információk összefoglalásának beillesztése felesleges (hiszen az alkalmazási 
előírás már eleve a fontos információkat összegzi), zavart kelthet a betegek körében 
(figyelmen kívül hagyhatnak fontos információkat, amelyek az alkalmazási előírásban 
szerepelnek, az alapvető információk összefoglalásában azonban nem), valamint 
olvashatósági problémákat vethet fel (például a több nyelven közölt információk esetében). 
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Módosítás 74
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amíg az Ügynökség biztosítani képes 
az EudraVigilance adatbázis működését, 
addig minden gyógyszerbiztonsági frissítő 
időszaki jelentést ahhoz a nemzeti illetékes 
hatósághoz is el kell juttatni, ahol a 
terméket engedélyezték.

Or. en


